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הרצל פנה לסולטן הטורקי כחלק מגישתו להשגת פתרון טריטוריאלי לעם היהודי  .א

. גישתו של הרצל התבססה 1897-בארץ ישראל, עליו  הוסכם בתוכנית באזל ב

על השגת צ'רטר )זיכיון( על הטריטוריה, על ידי משא ומתן מדיני עם המעצמות, 

מיועדת. על כן, כונתה ורק לאחריו יועלו יהודים במספרים גדולים לטריטוריה ה

 גישה זו: הציונות המדינית". 

כחלק מהניסיונות להשגת צ'רטר, פנה הרצל לשליטה של האימפריה העות'מנית, 

הוא הסולטן הטורקי. הרצל פנה לסולטן, משום שהאימפריה העות'מנית שלטה 

בארץ ישראל, שהיתה הטריטוריה על פי תוכנית באזל. הרצל, ידע כי האימפריה 

'מנית סובלת מזה שנים מחולשה כספית )כונתה "הענק החולה העות

מהבוספורוס"(. על כן, הציע הרצל את קנייתו של הצ'רטר על ארץ ישראל מידי 

הסולטן בעזרת תרומות נדיבות של עשירי היהודים. בנוסף, הציע הרצל את 

פיתוחה של ארץ ישראל על ידי יישוב יהודים משכילים מאירופה )התבסס על 

די גרמניה בהצעתו(, אשר יפתחו את האזור. בכך, הבטיח הרצל לסולטן יהו

העות'מני, יוכפלו כספי המיסים המתקבלים מארץ ישראל, והדבר עשוי לסייע 

 לעות'מנים בכיסוי חובותיהם הכבדים.

כתגובה להצעה, מציע הסולטן העות'מני להרצל טריטוריה אחרת, שאינה ארץ 

מלהשיב בחיוב, משום שהנה סותרת את  ישראל, הצעה שעליה הרצל מנוע

לבסוף, עונה הסולטן להצעתו של הרצל בשלילה, מטרת הציונות המוסכמת. 

בתרצו כי רק העם הטורקי יוכל להכריע בעניים שכזה. אולם, הסיבה האמיתית 

לסירובו של הסולטן למתן צ'רטר על ארץ ישראל, הנו חששו לגל מרידות על רקע 

העות'מנית, במידה ויעתר לבקשתה של התנועה  לאומי ברחבי האימפריה

 הציונית.

בהצעת אוגנדה , הציעה ממשלת בריטניה לתנועה הציונית בראשות הרצל, כי  .ב

רטוריה ליהודים, בתמורה של אוגנדה שהיה בידי בריטניה כט יקבלו את שטחה

אולם, בקטע מקור זה ניכר כי ז'בוטינסקי היה בין מתנגדי  לפיתוח האזור.

. שניים מן 1903-ההצעה, אשר הועלתה במסגרת הקונגרס הציוני השישי ב

הטיעונים שמציג ז'בוטינסקי בקטע זה על מנת להסביר את התנגדותו הנם: 

בראש ובראשונה, טוען ז'בוטינסקי, כי אין לוותר על חלום ארץ ישראל לאחר 

הנו כה קצר, אל מול דרכו הארוכה של עם ישראל בגלות. זאת, משום מאבק ש

שעדיין קיימת אפשרות שבהמשך הדרך יתקבל האישור מידי ראשי המעצמות 



כמו הסולטן העות'מני, לקבלת שטחה של ארץ ישראל לצורך יישוב יהודים בה. 

ם כפי שמופיע בציטוט: "..תארו נא לעצמכם לרגע שחלפו עשר שנים מאותו יו

שבו קיבל הקונגרס )הציוני( השביעי את הצעת אוגנדה, ושם כבר נעשה דבר מה, 

 ולפתע פתאום, הסולטאן )העות'מאני(, היה מסכים.."

עם ישראל שהה בגלות תקופה ארוכה, כך טיעון נוסף שמעלה ז'בוטינסקי הנו ש

הקשר ההיסטורי של את  שהצעת טריטוריה חלופית כאוגנדה, לא תוכל למנוע

אם יושקעו מאמצים וכספים רבים כבר בטריטוריה זו. לארץ ישראל, אפילו העם 

כך, מופיע בקטע כי: "..מצד אחד, חבל לוותר על ההתחלות שנוצרו באוגנדה: 

הושקעו כספים ומאמצים, ועתה יהיה כל זה לזרים )לאחרים(. אך מצד שני.. לא 

ישראל.. -רץיהיה אפשר למנוע את התפרצותם הממשית של האהבה העתיקה לא

  ישראל." -בוודאי לא יוכלו לרתק את רצון העם לאוגנדה ולהוסיף ולהתעלם מארץ
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באירופה בתקופה שבין סופה  מפה המדיניתשני השינויים שיצרה הלאומיות ב .א

הנם סותרים: אימפריות וקיסרויות כגון:  20-לתחילת המאה ה 19-של המאה ה

, ובמקומן קמו מדינות התפרקוהונגריה, -פריה העות'מנית וקיסרות אוסטרוהאימ

ממלכות ונסיכויות קטנות יחסית לידי  התאחדולאום חדשות. אולם, במקביל 

לעומתם, נוצרו שינויים  מדינות לאום גדולות, כמו בסיפורן של גרמניה ואיטליה.

הביניים, -משמעותיים בחברה באירופה, כגון המעבר להתבססותה על מעמד

שדחף לשינוי הסדר הקיים ומימוש רעיונות הלאומיות, כמו גם, הפצת השפות 

 הלאומיות המשותפות, על חשבון שפות וניבים מקומיים.

ח, ניתן לראות על פי מפת התיישבות בעלייה הראשונה והשנייה המופיעה בנספ .ב

שני שינויים בולטים: האחד הנו הקמת ישובים חלוציים מחוץ לערים הקדושות 

)ירושלים, צפת, טבריה וחברון( באזורי מישור החוף והגליל. השני, הנו הקמת 

צורות התיישבות חדשות, כגון מושבה )צורת התיישבות חקלאית שבה האמינו 

צה הקטנה )צורת התיישבות המתיישבים בבעלות פרטית על הקרקע( והקבו

חקלאית שבה האמינו המתיישבים בשיתופיות ושיוויוניות(. שינוי נוסף, אשר אינו 

מופיע במפה, הנו הפיכת השפה העברית לשפה הלאומית המשותפת. התורם 

הבולט לכך היה אליעזר בן יהודה, אשר כונה "מחייה השפה העברית". אליעזר 

רית משפת תפילה בלבד, לשפה הלאומית בן יהודה, פעל להפיכת השפה העב

היומיומית של היהודים. על כן, הוא השתתף בוועד הלשון העברית, כתב מילון 

 "הלבנון"(.-ואף הוציא לאור עיתונים בעברית )"הצבי" ו
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היו מגוונים. ניתן  19-א. הגורמים צמיחת הלאומיות דווקא באירופה ודווקא במאה ה

לחלקם לגורמים רעיוניים, לאירועים היסטוריים ולשינויים טכנולוגיים וחברתיים. בין 

, ניתן לראות את רעיונות תנועת ההשכלה. תנועה זו הורכבה הגורמים הרעיוניים

סמתם היתה "העז לדעת". תנועת ההשכלה , אשר סי18-19-מהוגי דעות במאות ה

טענה כי האדם וזכויותיו הטבעיות הנן במרכז ודגלה כי יש להשתמש בהגיון ובמדע 

על מנת להסביר תופעות טבע. לפיכך, רעיונות ההשכלה , נתנו רוח גבית לתנועות 

הלאומיות אשר חתרו לממש את זכויותיהם של כלל בני האדם ולהתגבש על פי 

אומיים משותפים, כמו גם עודדו את תהליך החילון. לעומתם, אנשי מאפיינים ל

התנועה הרומנטית היו ציירים, משוררים וסופרים, אשר ביצירותיהם ביטאו את רגש 

אהבת המולדת. בנוסף, הם קישרו את העמים לעברם המפואר ועודדו את היווצרותו 

נבע בשל  19-ה של רגש השייכות הלאומי. לבסוף, תהליך החילון שאירע במאה

עידודה של תנועת ההשכלה, כמו גם מהעיור האינטנסיבי שאירע במסגרת המהפכה 

התעשייתית. חילון זה יצר משבר זהות קשה באירופה, שפתרונו היה ברעיונות 

אירוע  , הרי שהמהפכה הצרפתית היתההאירועים ההיסטורייםבין   הלאומיות.

, עלה העם 1789-משמעותי שחולל שינוי  גדול באירופה. במהפכה זו שהתחוללה ב

על האצולה וביטל את "הסדר הישן". סיסמתה של מהפכה זו היתה: "חירות, שוויון 

ואחווה". במסגרתה נוצרה "אסיפת העם", אשר יצגה את כלל המעמדות ויצרה את 

כה זו, שיצרה את המושג "אזרח", "הצהרת זכויות האדם והאזרח". על כן, מהפ

עודדה את התגבשותם הצרפתים סביב המאפיינים הלאומיים המשותפים להם ואת 

אולם, רעיונותיה של המהפכה הצרפתית הופצו  מעורבותם במדינה שנוצרה.

באירופה בעזרתם של כיבושי נפוליאון. נפוליאון היה מצביא צרפתי שעלה לשלטון 

עקב הסתבכותה של המהפכה הצרפתית. עקב  ,19-בצרפת בתחילת המאה ה

האיומים החיצוניים והצורך באיחוד האומה, יוצא נפוליאון למסעות כיבושים ברחבי 

אירופה והמזרח התיכון. אולם, בלא שהתכוון לכך, תרם נפוליאון רבות לחיזוקה של 

הלאומיות באירופה: ראשית, חייליו הפיצו את רעיונות המהפכה הצרפתית בשטחים 

הכבושים. בנוסף, נפוליאון נהג לבטל את "הסדר הישן" בכל אזור אותו כבש. לבסוף, 

מתוך פחד או שנאה לנפוליאון, התאחדו עמים כנגדו על בסיס מאפיינים לאומיים 

לבסוף, אירופה  משותפים ונאבקו לעצמאות לאומית )כמו מאבק הגרילה בספרד(.

במהפכה זו הומצאו המכונות.  השתנתה ללא היכר, בעקבות המהפכה התעשייתית.

כתהליך נלווה למהפכה זו עברו תושבים רבים מן הכפרים לעברים )עיור( ועל כן 

התנתקו לחלוטין מסביבתם הקודמת ועברו תהליך של חילון. בכך, נכנסו מיליונים 



בעיר לתחושת ניכור ומשבר זהות, אשר פתרונו היה ברעיונות הלאומיות. בין 

פכה התעשייתית, ניתן לראות את מנוע הקיטור ומכונת המצאות החשובות במה

הדפוס. אלו אפשרו להפיץ את רעיונות הלאומיות בכלל אירופה ובמהירות. אולם, 

, 19-תרמה לכך פתיחתן של כיתות ללימוד קריאה במחצית השנייה של המאה ה

לבסוף, כוחם העולה של ההמונים, בעקבות  בעקבות לחצם של בעלי המפעלים. 

טות המשטרים הדמוקרטיים, הביא מפלגות רבות שרצו להיבחר, לבסס את התפש

 מצען על רעיונות הלאומיות.

השפיעו על צמיחת התנועה הציונית  19-ב. התנועות הלאומיות באירופה במאה ה

באופן חיובי ושלילי כאחד. יהודים משכילים רבים באירופה, התקשו להתעלם 

ופה, בה חיה מרבית יהדות העולם. על כן, מהשפעתן של התנועות הלאומיות באיר

החלו חלק מסוים מיהודי אירופה לראות בעצמם כלאום הזכאי למדינה, ולא רק כדת 

ותרבות. אולם, התחזקותן של התנועות הלאומיות, אף הבליטה את שונותם של 

היהודים, אשר לא תאמו למאפיינים הלאומיים המשותפים באירופה. על כן, בד בבד 

קות הרעיון הלאומי באירופה, התרבו גם גילויי האנטישמיות, אשר דחפו עם התחז

ות ציוניות יהודים, בעיקר במזרח אירופה )שם היו פוגרומים אלימים(, להקמת אגוד

 ולעלייה לארץ אבותיהם.
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א. התנועה הלאומית אותה בחרתי כדוגמה הנה: איטליה. מטרת המאבק הלאומי  

י היה: איחודן של ממלכות איטליה לידי רפובליקה, מדינה בעלת שלטון המבטא האיטלק

את מעורבות התושבים. כל, שאפה התנועה הלאומית האיטלקית, כמו "איטליה 

 הצעירה", ליצור לא רק סדר חברתי חדש כמדינה, אלא אף ליצור חברת מופת צודקת.

ה הצבאי של צרפת בראשות שני גורמים אשר סייעו לאיחודה של איטליה היו: סיוע

סרדיניה וסייע לה במאבקה  –נפוליאון השלישי, אשר כרת ברית עם ממלכת פיימונטה 

עם אוסטריה. זאת, על מנת להחליש את יריבתה האוסטרית ותוך התחייבות שך ראש 

מונטה לוויתורים מסוימים על שטחים עבור צרפת, כמו גם התחייבות להימנע יממשלת פי

ל איטליה. בנוסף, סייעו אלף מתנדבי "החולצות האדומות" של גריבלדי, מאיחוד מלא ש

בשחרורה של דרום איטליה משלטונו של "הסדר הישן". גריבלדי היה קצין צבא איטלקי, 

אשר פיקד על כוחו משמעותי זה של מתנדבים והביא להכרעת המרד בדרום איטליה 

 הדרום בתוך המדינה האיטלקית.  כנגד אצילי "הסדר הישן", במטרה להביא לאיחודו של

ב. באיטליה היו שלל גורמים אשר עיכבו את המאבק הלאומי האיטלקי: בראש 

ובראשונה, הפיצול למספר ממלכות הקשה על איחודן משום שדרש ממנהיגים רבים 



לוותר על כוחם )מהלך לו התנגדו(. בנוסף, התקיים פער תרבותי וכלכלי בין אזור הצפון 

והמתועש יותר( לבין אזור הדרום )העני והחקלאי יותר(, אשר הקשה על )המפותח 

 חת.איחודן לידי מדינה א
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 538א. הצהרת כורש הנה הצהרה אשר ניתנה על ידי המלך הפרסי ליהודי בבל בשנת 

י בבל מהגלות לירושלים ויהודה לפנה"ס. עיקרי הצהרה זו הנם: אישור לחזרתם של יהוד

אישור לבנייתו מחדש של בית המקדש )כולל הצעה לסיוע בבנייתו(.  –והחשוב מכל 

זאת, כחלק ממדיניותו של כורש, אשר בשל מניע מדיני, אפשרה לעמים המוגלים לחזור 

לארצם ולבנות מחדש את מקדשיהם, ככלי לרכישת נאמנותם. נאמנות זו היתה חשובה 

נגד אויבתם, מצריים, אשר שאפה ליצור תסיסה באזור כנגד הפרסים. מניע במיוחד כ

נוסף להצהרת כורש היה מניע דתי: גישתו הפוליתאיסטית של המלך כורש, אשר האמין 

באלים מקומיים רבים. על כן, יש לשער כי בנייתו של מקדשם של היהודים בירושלים, 

י לא כל היהודים מחויבים לחזור התאים לגישה זו. לבסוף, נאמר בהצהרת כורש, כ

מהגלות בבל לארצם, אך אלו שלא יעלו, נדרשים לתרום מכספם או תכשיטיהם על מנת 

 לסייע בבנייתו של בית המקדש.

הצהרת כורש ליהודים, לא גורם משמעותי אחד המסייע למימוש הצהרת כורש הנו: ב. 

הצהרה אחת מיני רבות שהציג לעמים הכבושים באימפריה שלו. "כתובת הגליל",  היתה

שבה מצהיר כורש כי בחלומו נגלה אליו האל מורדוך וביקש ממנו להקים מחדש את 

מקדשו על ידי הבבלים, רק מוכיח כי מדובר בשיטה שבה נקט כלפי עמים רבים לשם 

                                                                                       השגת נאמנותם כלפיו.

גורם משמעותי אחד לעיכוב במימושה של הצהרת כורש הנו: התנגדותם של "צרי יהודה 

ובנימין", אשר לא שותפו על ידי "שבי ציון" בבניית בית המקדש, על אף שהביעו את 

יה להיות כפולה: היהודים אשר לא מושג זה שהופיע בתנ"ך, משמעותו עשו רצונם בכך.

הוגלו לבבל, ולצורך המשך קיומם באזור, נקטו "בגישה האוניברסלית". גישה זו דגלה 

בהשתלבות בקרב עמי האזור, כולל נישואים לנשים נוכריות. גישה זו לא התקבלה על ידי 

ות "שבי ציון" )גולי בבל החוזרים ארצה(, אשר ראו בה כפתח לדרדור הנורמות הדתי

בקרב היהודים. ישנם חוקרים, המשייכים את המושג לשומרונים. השומרונים היו עם 

שהוגלה ויושב האזור השומרון, ומכאן שמו. השומרונים אימצו את עקרונות היהדות עם 

 אותם כיהודים עם עלייתם ארצה. הזמן, אך "שבי ציון" לא קיבלו 
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ל גלי עליות מבבל לאזור יהודה, עשרות רבות של שנים א. עזרא ונחמיה היו מנהיגיהם ש

לאחר הצהרת כורש. עזרא ונחמיה הביאו עמם את "הגישה הבדלנית", אשר אפיינה את 

גולי בבל. גישה זו דגלה בשמירה קפדנית על הדת ובהתבדלות של היהודים משכניהם 

מן מנהגים יכניסו ע האלילים. זאת, על ידי איסור לנשיאת נשים נוכריות, מחשש פן-עובדי

 של עמים זרים ועבודות אלילים אל תוך היהדות ובכך יביאו לידי התבוללות, עם הזמן.

אולם, מתנגדי גישה זו, אותם היהודים שלא הוגלו לבבל, טענו כי גישה זו אינה מעשית. 

זאת, משום שנישואים בתקופה זו היוו מעין עסקה בין משפחות אצולה וכהונה, אשר 

משמרות את קשריהן הכלכליים עם משפחות האצולה שבקרב את מעמדן ומבטיחות 

על כן, טענו התומכים בגישת ההשתלבות "האוניברסלית", כי העמים הסובבים אותם. 

איסור לנשיאת נשים נוכריות יביא לפגיעה במעמדן של משפחות האצולה והכהונה 

 ה.ויקשה על הישרדותם של היהודים באזור מוקף עובדי אלילים ז

ב. נחמיה התאפיין כמנהיג ביצועי ולא דווקא כמנהיג רוחני. עם זאת, הוא פעל רבות 

העם ביהודה. אולם, הפעולה המסכמת את מאמציו  להטמעת "הגישה הבדלנית" בקרב

להטמעת גישה זו היתה האמנה הסמלית והמחודשת בין העם לאלוהיו. במסגרת אמנה 

חייבים בפומבי מחדש לשמור את דרכו של זו, שמארגן נחמיה, עולים ראשי העם ומת

אלוהים. עם זאת, התחייבותם באמנה הנה לעקרונות בסיסיים בלבד ביהדות, המצביעים 

דווקא על מצבו הרוחני הקשה של העם. על כן, באמנה זו מתחייב העם שלא לשאת נשים 

, נוכריות, לצד לשמור את השבת ולהימנע מפעילויות כלכלית ביום זה. בנוסף לכך

מתחייב העם באמנה לשמור את השמיטה )לאפשר לשדה לנוח כל שנה שביעית( ואף 

לתת מעשר לכהנים וללוויים. כאמור, אלו הם עקרונות בסיסיים בלבד ביהדות, אולם עצם 

התחייבותו של העם ביהודה לאמנה זו, מרמזת על החלתה של "הגישה הבדלנית" על 

 תה.פני "הגישה האוניברסלית" המתחרה לעת ע
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לספירה. במרד זה מרד העם  66 – 73א. "המרד הגדול" ברומאים, התקיים בשנים: 

ביהודה באימפריה הרומית, שהיתה החזקה ביותר בתקופה זו. על כן, המרד הסתיים 

 בתוצאות קטסטרופליות. אולם, הסיבות "למרד הגדול" ברומאים, הנן מגוונות:

 יחסם האכזרי של הנציבים הרומיים, אשר התבטא בין השאר,  – סיבות דתיות

בפגיעה בדת וברגשות הדתיים של היהודים, נחשבה לחציית קו אדום עבורם. 

כך, ניתן לראות כדוגמא את בזיזת בית המקדש על ידי הנציב הרומי, פונטיוס 

 מים, אותה החל לבנות באזור.  -פילטוס, על מנת לממן את השלמתה של אמת



ר לכך, הרי שמינויים של כהנים גדולים על ידי הנציבים הרומאים, הגבירה מעב

את תסיסת העם כנגדם. זאת, משום שתפקיד הכהן הגדול נחשב לתפקיד 

החשוב ביותר ליהודים מבחינה רוחנית, בתור היותו אחראי על תפעולו של בית 

ם אולם, דווקא הפגיעה ברגשות הדתיים והרעת מצבם של היהודיהמקדש. 

באזור, הובילו להקצנה בדעותיהם ובהתחזקותה של הגישה המשיחית. גישה זו 

אים, תביא לזירוז צבא אדיר כשל הרומטענה כי דווקא מלחמה נוראית כנגד 

 ביאתו של המשיח.

  המיסים הכבדים שהטילו הרומאים על היהודים  – חברתיות–סיבות כלכליות

יהודה, הרעו מאוד את מצבם ועוררו תסיסה בשל כך. בנוסף לכך,  –בפרובינקיית 

הרי שביצוע מפקד האוכלוסין, אשר כונה "קנזוס", גרם לתחושת עויינות קשה 

אב את  –של היהודים בפרובינקיית יהודה. "הקנזוס" נועד לבדוק בכל בית 

מספר הנפשות ולבדוק מהי כמות המס שיש לקחת מכל משפחה. זאת, על מנת 

לחשב את המיסים שיש לגבות עבור הנציב הנכנס. אולם, מנהג טכני זה יצר 

תחושות השפלה קשות בקרב היהודים והזכיר להם את אובדם עצמאותם 

המדינית מאז ימי ממלכת החשמונאים. לבסוף, יחסי היהודים והנוכרים בארץ 

 ישראל, עמדו בפני נקודת רתיחה. כלל, התקיים מאבק כוחות בנוגע לאיזו

תרבות תהיה הדומיננטית באזור, הנוכרית או היהודית. אולם, "תקרית קיסריה", 

הביאה להתפרצות יחסיהם המתוחים הללו בין הנוכרים ליהודים. תקרית זו 

החלה, כאשר הרומאים הכריזו על העיר ההלניסטית, קיסריה, כעיר הלניסטית, 

היתה שהיהודים ואף אפשרו לחיילים רומאים להתגורר בה. משמעות ההחלטה 

שחיו בעיר מעורבת זו, אשר נבנתה על ידי הורדוס היהודי, לא יכלו להמשיך 

ולחיות על פי חוקי התורה. הדבר הוביל להתנגשויות דמים בין היהודים לנוכרים 

 בעיר קיסריה, אשר התפשטו לערים מעורבות נוספות.

 יהם של הידרדרות מצבם של היהודים, הקצין את דעות – סיבות פוליטיות

המתונים שבהם. על כן, התחזקו יהודים קיצוניים אשר כונו "הקנאים". המדובר 

ביהודים קיצוניים, אשר האמינו שרק אלוהים יכול לשלוט על אזור קדוש 

כירושלים, ובטח שלא עובדי אלילים כרומאים. כקבוצת "קנאים" בולטת ניתן 

היו ידועים בחיסול פגיון בלטינית(, אשר,  –לקחת את "הסיקריים" )סיקה 

מתנגדיהם באמצעות סכין שהוחבאה מתחת לבגדיהם.  לפיכך, לקראת פרוץ 

"המרד הגדול" גבר כוחם הפוליטי של "הקנאים", אשר חתרו לקיומו של מרד 

 כנגד האימפריה הרומית.

ב.נימוקי המתנגדים ליציאה "למרד הגדול", מתבטאים בנאומו של אגריפס. אגריפס 

יצג את האצולה והכהונה, אשר התנגדה ליציאה למרד ברומאים היה מלך חסות שי



וראתה אותו כחסר סיכוי. בנאומו, מציג אגריפס מספר רב של טיעונים, שנועדו 

לשכנע את העם שלא לצאת למרד. שניים מטיעונים אלו היו: כי אין להתבסס על 

והית, עזרה אלוהית, כפי שהטיפו "הקנאים". זאת, משום שאם קיימת תוכנית אל

שאינה ברורה לאדם, ניתן לשער כי גם הרומאים מקבלים את עזרתו של האלוהים, 

אחרת לא היו בלתי מנוצחים, כפי שהם. בנוסף, טוען אגריפס כי המורדים הנם בעלי 

תעוזה אומנם, אך חסרי כל ניסיון צבאי, בעוד שעמים חזקים בהרבה מרדו, אך 

 נכשלו.

 

 

 

 

 

 

 


